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Voorwoord 
Het jaarverslag heeft tot doel inzicht te geven in de activiteiten van de Stichting en verantwoording af 

te leggen naar onze sponsoren. Het onderhavige verslag heeft betrekking op het jaar 2018. Het is 

inmiddels 74 jaar geleden dat de Heilige Mis met Kerstavond 1944 plaats vond. 

 

 

Doel van de Stichting 

 

Voor Doel, Organisatie en registratie en ANBI informatie, zie onze website: 

www.SHAK1944.org 

 
 

REALISATIE 
 

SHAK 1944  tracht haar doel te bereiken door middel van financiële ondersteuning door giften en 

sponsoren. Daarnaast zijn er ten tijde van de daadwerkelijke viering nog vrijwilligers actief, die de 

uitvoering door hun belangeloze  inzet en ondersteuning mogelijk maken. 

 

Via het delen van documenten op onze website is meer informatie ter beschikking gekomen voor de 

geïnteresseerde lezer en er is een link geplaatst op de Website van Virtueel Margraten Memorial, 

waardoor meer mensen via Internet de toegang kunnen vinden naar onze website. 

Onzerzijds hebben wij op onze website enige links toegevoegd van andere organisaties die 

raakvlakken hebben met wereldoorlog II. 

SHAK1944 heeft regelmatig informatie over WO II  uit haar archief verstrekt. Zo ook 
op de website van het STIWOT : www.wo2actueel.nl  is een artikel te vinden dat gewijd is aan  de :     

Ondergrondse kerstviering tijdens WO2 in Maastricht. 

 

Sponsoren: 
Club 44:   

Jean Maas,  Leon Geurtjens ’t Rommedoeke, R. van Wunnik en L. Moors 

Donaties:  

Uit de USA: Sally Willyford en Mark Manarski  via American War Memorials Overseas 

 

Een bijzonder woord van dank gaat uiteraard uit naar USAG Schinnen. USAG ondersteunt ons al jaren 
substantieel met advisering en facilitering ! Als Adviseur van de stichting treedt Rita Hoefnagels op 
(Public Affairs Office, USAG Benelux, The Netherlands). 
USAG zorgt er o.a. voor dat onze bezoekers kunnen zitten en vervoert hen met  busjes  vanaf de 

ENCI-parkeerplaats dwars door de groeve naar de ingang van de Schark. 

 

Ook woorden van dank aan de  vrijwilligers van de NATRES en andere medewerkers.  

 

Dank zij u allen heeft de 74e herdenking wederom gestalte kunnen krijgen. 

 

Het SHAK 1944 heeft een ANBI “keurmerk” van de Belastingdienst sedert 1.1.2014.   
 

http://www.shak1944.org/
http://www.wo2actueel.nl/


3 
 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN 
• Voordrachten/lezingen op school 

In het kader van de 75e herdenking van het einde van WO II zijn  6 basisscholen in Maastricht 

e.o. benaderd ( Ook havo 3 van Stella Maris uit Meerssen en het Bonnefanten college)  om 

aan een programma mbt de herdenking van onze bevrijding mee te doen. In enkele 

basisscholen wordt in het leerplan al aandacht besteed aan de oorlog, wij willen dit , met 

leerkachten en leerlingen, verder uitdiepen. 

E.e.a. dient uiteraard nog uitgewerkt te worden, maar te denken valt aan : voordrachten, 

spreekbeurten, verhalen verzamelen van evt. opa's en oma's en/of familieleden, die nog 

kunnen navertellen. Mogelijk dat in geschiedenislessen nog verdere uitwerking gegeven kan 

worden aan het te behandelden onderwerp. Uiteraard in samenspraak met de leerkrachten. 

Rondleidingen aan de leerlingen in de groeve behoren natuurlijk tot het programma. 

Als slot onderdeel van dit projekt, is voor alle leerlingen, in groepen van twintig, een 

rondleiding gepland in De Schark in Maastricht, zodat deze leerlingen visueel geconfronteerd 

worden met de namen van de Amerikaanse soldaten die op kerstavond 1944 hier hun 

kerstviering gehouden hebben. 

In dit verband is ook subsidie aangevraagd bij de Provincie. Er zijn gelden beschikbaar om de 

ideeën rond het 75e bevrijdingsjubileum financieel te ondersteunen. 

 

• Rondleidingen in de groeve van zowel Nederlandse als Amerikaanse bezoekers. 
 
Deze rondleidingen, waarbij de aspecten oorlog-vrijheid- en dienstbaarheid aan de orde 

komen, zijn met name gericht op het gegeven dat zij, die hun leven gegeven hebben, in ons 

huidige dagelijkse leven niet vergeten mogen worden. 

Om dit educatieve doel te verwezenlijken, verzorgen meerdere leden  van ons  bestuur  deze  

rondleidingen: de heren Paul Pletzers , John Vincken, Harrie Huntjens, Ronald Stassen en  

Jons van Dooren. 
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In 2018 VONDEN DE VOLGENDE BEZOEKEN PLAATS: 
 
DATUM:  13-3- 2018   BEZOEK BEN MANARSKI  DE  KLEINZOON VAN HENRI  MANARSKI     

  

16-3-2018  BEZOEK VAN DE DIRECTEUR NATUURMONUMENTEN 

                 Marc van den Tweel Algemeen Directeur Natuurmonumenten 

                 Eduard Habets Regio Manager Z-Limburg  

                 Frenk Janssen  Regio Coördinator 

  Tim Koumans  Boswachter  

 15-4-2018  bezoek van de kleindochter van Sgt. Charles P. Smith
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19.4.2018  deelname Dutch-American Friendship Day in Den Haag door Jons en Jan. 

25.4.2018  Bezoek King’s Day Reception in Brunssum. 

De jaarlijkse receptie in het NATO Hoofdkwartier bij gelegenheid van de verjaardag van Koning 

Willem Alexander werd dit jaar bezocht door Voorzitter Jons van Dooren en Secretaris Jan 

Schellingen. 

7 mei 2018   Bezoek aan de groeve van Mark Manarski, de  zoon van Henri Manarski wiens 

handtekening op de muur staat. Links Paul Pletzers (penningmeester). Rechts Manarski. 

 

 

24 mei 2018  O.L.V. Ronald Stassen bezoekt  Martin K.A. MORGAN Amerikaans Historicus WO II (o.a. 

National Geographic) in gezelschap van Ken de Schark 

 

v.l.n.r Ronald Stassen (bestuurslid SHAK 1944),  Ken, Martin Morgan 
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27-5-2017 Memorial Day Mil. Begraafplaats Margraten. 

Ieder jaar neemt SHAK 1944 deel aan Memorial Day en legt ook een krans. Dit jaar waren namen het 

SHAK 1944 Harry Huntjens, Vice VZ, en Noud Fonken , alg bestuurslid, aanwezig. 

 

 

 

15 sept 2018 bezoek van Amerikaanse veteranen o.l.v. Ronald Stassen 

De aanwezige veteranen zijn de volgende mensen plus eenheid: 

John Coates 508th, 82nd Airborne Divisie 

Ralph King 506th, 101st Airborne Divisie 

Tom Rice 501st PIR, 101st Airborne Divisie 

Henry Ochsner 321st GFAB, 101st Airborne Divisie 

George Schneider 120 INF, 30th Div Heeft  Eben Emael bevrijd en Zuid Limburg 

Ed Burke 821st TD 29th Infanterie Divisie 
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George Schneider PFC, 120th Infantry Regiment, 30th Division  en SSGT Thomas Rice, paratrooper, 

501st PIR, 101st airborne Division 

 

 

 

 

 

John Coates, medic, 508th PIR, 82 nd Airborne Division 
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Schneider en Rice 

 

 

 

18 september: Afspraak met de werkgroep ondergronds van Natuurmonumenten ivm de nieuw 

aangebrachte verlichting. De muur met handtekeningen komt nu veel beter tot zijn recht. 

 

19 november: De heer Vrehen, veiligheidscoordinator bij de Politie bezocht de Schark met zijn 

opvolger de heer Smeets. 
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5 december: 

De familie Jaureguys bezocht de Groeve. Het waren John Jaureguys met zijn zoon en beide 

echtgenotes. De handtekening van de vader van John staat op de muur en hij staat ook op een van 

de foto’s uit 1944. We hebben John gefotografeerd op dezelfde plaats als waar zijn vader op 

24.12.1944 stond. 

 

 
 

 
Familie Jaureguys 
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KERSTVIERING 2018 

 

Hoogtepunt was natuurlijk het bijwonen van de herdenking mis op 24.12.2018 in de grotten van de 

Schark. 

De  Master of Ceremony  is Rita Hoefnagels. Zij  begeleidt en oefent tevens met de Color Guard en 

Candlelighters voor aanvang van de ceremonie. 

De Color Guard opent de plechtigheid. Als onderdeel van de mis herdenken we gevallen militairen. 

De voorzitter leest de namen voor en ieder gevallene wordt door de candlelighter present gemeld, 

waarna deze ter nagedachtenis een kaars opsteekt.  

De muzikale opluistering werd dit jaar wederom verzorgd door de heer Lejeune en zijn collega’s van 

Fanfare St Servatius Biesland.   

De  mis werd voorgegaan door  de zeer eerwaarde heer Frans Delahaye. 

Chaplain, Ltc Brooks, een protestantse aalmoezenier,  vonden we bereid om de  Eerste Lezing te 

verrichten. 

De mis werd verder bijgewoond door talrijke Hoogwaardigheidsbekleders uit de Militaire en Civiele 

wereld, w.o. de  Amerikaanse Ambassadeur P. Hoekstra,  Gouverneur Bovens en onze 

beschermvrouwe de Burgemeester van Maastricht Mevr. A. Penn- te Strake. 

Aansluitend vond in een van de zijgangen van de Schark de afsluitende bijeenkomst plaats onder het 

genot van donuts en chocolademelk. 

 

Emeritus pastoor Frans Delahaye had een bijzondere preek. Wij vonden het de moeite waard om de 

tekst van deze preek in ons jaarverslag op te nemen. 

 

 

 

 

SERMON CHRISTMAS 2018 BY  THE HONORARY LORD F. Delahaye: 

 

It happened on the evening of 28 july 2016. someone, a friend  of me, who was there 

on that moment told me the story. The small church of the Normandic village Saint 

Etienne du Rouvray in France was crowded. Many people were together for the 

memorial service of their beloved pastor, the 85 years old pére Hamel, who was 

brutaly murdered any days before, by 2 radicalised moslims. May be, you remember it. 

the celebration has hardly started when suddenly the big churchdoor was cracking. It 

became deadly silent in the church. A group of moslims, who were living in the 

neighbourhood enterd the church, bearing in their hands baskets ful of dates. The priest 

stopped the servcie untill they were shoved on in the pews with the christians. 

At the end of the service they started to share out their dates. 

 

You have to know, in the Koran, in sura 19, is told that Mary pregnant of her child flee 

t the desert and took a rest under a date-palm. There she gave birth to Jesus. When she 

got hungry the palmtree bowed down and offerd his fruits. She could eat. This was a 

sign that God her and her child. 

 

And of course the moslims of that Normandic village were familiar with that story. 

That's why they brought dates with them. As a worhtless gesture to say: your Jesus is a 

prophet, also for us. God was with Him, alraedy since his birth, that's why we want to  
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share this dates with you. You have to know that we disagree with this inhuman act of 

our fellow-moslims. We want to live in peace together with you. In spite of our 

differences. And we hope you will not hate us. 

This gesture was understood. The dates has been accepted and shared. There 

recounciliation was asked and given. Is was almost a sacramental act. Almost what we 

do when we share bread and wine to celebrate Gods presence in Jesus, who gave 

himself for the forgivenes of the sins. 

I was impressed by this story. A little sign of hope and confidence. A little light in the 

darkness of this world. Didn't happen at that moment there what the child of Betlehem 

wanted? Bring peace on earth, bring together good willing people. As children of the 

samen Father in heaven, who don't close the doors for each other. Also in the stable of 

Betlehem were the doors open for everybody. Even there wre no doors. 

The evil is persistent. It still exists. It was there in the second worldwar. We remember 

here the soldiers who gave their lifes to fight with it. In the meantime there are new 

wars and terroristic attacks. New blodd is shed. Still there is distance between people 

and nations, fear and distrust. 

If there is one thing that people needs, them it's union and communication between us. 

Not only the communication of mobile phones, but from heart to heart, from hand to 

hand.. 

bring people together, that's what the child  of Betlehem did his whole life, also 

tonight. 

Build a bridge between Gos and mankind, between heaven and earth. 

We have to live togehter in this world. And that's only possible when we overcome 

hatred by recounciliation, violenc by dialogue, indifference by care. When we too 

share out dates of good willing. Jezus was born to invite us to do so. He did it by 

himself. God became man in him. May God become man in you and me tonight. Our 

world needs it so much. 

Merry Christmas. 
 

Enkele foto’s: 
 

 
De volledige keukenbrigade, met dank aan deze vrijwilligers 
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De colorguard is zich aan het voorbereiden. 

 

 

 

 

 
Enkele gangen waren door Natuurmonumenten prachtig uitgelicht 
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De weersomstandigheden waren aanzienlijk verbeterd en de ENCI-groeve 

 baadde in het zonlicht. 

 

 

 
Onze permanente Kerststal 
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De ontvangst-gang voor de hot chocolate and donuts 

 

 

 

Ter afsluiting twee brieven die aangeven hoe belangrijk onze contacten zijn om informatie te 

vergaren omtrent de oorlogsdagen eind 1944 en daarna: 

Beide berichten ontvingen we in maart 2018. 

 

BOB WISLER ( was aanwezig in de nachtmis in 1944 en bezocht in dec 2014, vergezeld van zijn gezin) 

  de 70e herdenking). 

Dear Jons:  

Winter still goes on here. Weather report is that it will be in the 30s during the day 

time   

for the next ten days. Be glad when spring and warmer gets here. We both are doing 

pretty well For93 and 92.  

I did not know Mr. Manarski.  

As far as I know we did not have coffee and  doughnuts after the Mass. I am sure we 

did not.  

As you probably know our unit was stationed right by the cave. The building on the 

property was used by our unit. Most of the guys slept in  there, and we also had our 

mess hall and we ate there. Joe Dzomby and me slept in a tent just outside the 

entrance to the cave just to the left of the driveway, so we can assure you it was 

darn cold.  
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I do know that some ot the units that came to  the Mass were from the Battle of the 

Bulge. It was our  understanding that they went right back to the the  Ardennes to 

the Battle of the Bulge after the Mass.  

Our unit stayed in Maastricht till sometime in January and then went to Germany 

through Aachen, ending up  by the Elbe  river when the war ended .  

Hope you and your family are in good health.  

Your freind,  

Bob Wisler  

 

 

Brief van George Blanc : 

Dear Jon’s  

Sorry it took so long to get back to you, but here is what my dad remembers about 

the events after mass:  

His unit (131st Anti Air Artillery) remained stationed in Maastricht, guarding the 

Army Headquarters into January so after mass Don and some of his soldier buddies 

put their names on the wall and then went back to their trucks to return to his unit 

which was positioned inside the city limits. He doesn’t remember coffee & donuts.  

Don is doing ok for 93, he still drives himself locally and volunteers at our local 

museum; he will be 94 in September. He lives with us, as you know, so we take 

good care of him. He sends his warm regards as do I.  

George Blanc  

Bericht van 13 maart jl. , gestuurd door de schoonzoon van Don Bertoni, bezoeker Mis in 1944). 

 

 

 

SHAK 1944 

 


